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 .تداعيات السلوك الأمرييك اخلاريج بعد وصول دواندل تورمب ا ىل البيت الأبيض

جامعة  ؛والعالقات ادلوليةلكية العلوم الس ياس ية ؛ ابحث دكتوراه يف ادلراسات ادلولية؛ ابجلياليل محمد

 تيارت /خدلون ابنأأس تاذ مؤقت جبامعة و  -30اجلزائر

 mbeledjilalli@gmail.com:الربيد الالكرتوين 

 :لص امل

وحت يدد  البيئ ية ادلولي ية  الس ياسة اخلاريةة عن لمةل السلوتات ال يت تر يدرأا أأي ية ود يدي دولي ية يف عرّبِ ت  

ىل حتقةقها مع مراعاي مجموع ال ماكانت والقدرات الت متتلكها ،وختضع بلوري أأي ية س ياس ية  لمةل الأأداف الساعية ا 

 .                       خاريةة ا ىل مجموعة من احملددات النابعة من البيئة ادلاخلية واخلاريةة

السادة ادلولية نظرا ملا متلكه من مرادر دور  يفاعةل وتعد الولايت املتحدي الأمريكةة أأدد الوددات ادلولية الف

متكهنا من لعب العديد من الأدوار عىل أأكرث م ين مح يو وأأك يرث م ين م،وقة،ومن يب م،ر يب ال يرديأ أأد يد أأ  

صنّاع الس ياسة اخلاريةة يف الولايت املتح يدي الأمريكة ية ومواه يا يف طوو ه يا الرديس ي ية ،وق يد و يّب وص يول 

ىل الب   يت الأبيض صدمة كبريي للعامل أألمع نتةجة ال يربانم  اي  س يّوره خ يالل هلت يه الانتةابي يةدواندل ترومب ا 

ليه أذه ادلراسة    .وأو ما تورقت ا 

Abstract :  

Foreign policy reflects the conduct of an international unit in the international 

environment and sets out the objectives to be achieved, taking into account the overall 

capabilities and capabilities it possesses. Any foreign policy is subject to a set of determinants 

arising from the internal and external environment. 

The United States of America is one of the international actors in the international arena 

because of its role in playing a number of roles in more than one theater and more than one 

region. The president is one of the most important foreign policy makers in the United 

States. The arrival of Donald Trump to the White House is a great shock to the whole world 

as a result of his campaign program. 

 :مقدمة

من بني التفرع يات الك يربيف يف حق يل العل يوم الس ياس ي ية كوّب يا تع يرّبِ  ع ين الس يلوك اي   عترب الس ياسة اخلاريةةت 

يف بغية جتس يد الس ياس يات املتن، ياي والأأ يداف املنتق ياي ،تسلكه الوددات ادلولية اجتاه ابيق الوددات والفواعل 

 .مةل التغريات احلاصةل يف البيئتني ادلاخلية واخلاريةةظل ثنادية التعاونية والرصاعية وتأأثرا جب
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وتع ي يد ال ي يولايت املتح ي يدي الأمريكة ي ية أأد ي يد الفواع ي يل الك ي يربيف ع ي يىل املح ي يو الع ي ياملص ال ي يت له ي يا مجموع ي ية م ي ين املر ي يا  

 ونتةجة لهذه الأخريي ابت سلوكها اخلاريج حمل أأنظار العدي يد م ين دارو وص ينّاع الق يرار يفالكونية،والأأداف 

ومنب م،رب رداسة البيت الأبيض أأدد أأ  الفواعل الرانعة للس ياسة اخلارية ية لأم يرياك ول ييأ الفاع يل  العامل

تورم يب ابلنتة ياابت الرداس ي ية دواندل  امجلهور  وّب فوز املرحشالوحةد كام مسوقه ال عالم للرأأ  عام العاملص ،

الأخريي صدمة للعديد من املراقبني واملتتبعني للنأأن الأمرييك يف ظل و به ايامع بيهنم لت يويل املرة ية أ ييالر  

لكينتون للرتبع عىل كرو البيت الأبيض ،وأو احلدث اي  اأزت لسامعه العامل أألمع نظرا مل يا ه يب ب يرانم  أ يذا 

واي  هيم أذه ادلراسة أو سلوك ال داري الأمريكة ية اخل ياريج بع يد ت يويل تورم يب الأخري عىل أأكرث من صعيد ،

سوف يودل مجموعة من التداعيات س هيزت بنةة النظ يام الع ياملص وحامت ، مقاليد احلمك يف الولايت املتحدي الامريكةة

اخلارية ية الأمريكة ية يف والر ياعدي نظ يرا أأن الس ياس ية رب وختلق داةل من الارتب ياك دليف العدي يد م ين الفواع يل الك ي

تس ي ي يت،د ع ي ي يىل لم ي ي يةل م ي ي ين احمل ي ي يددات وال م ي ي ياكانت قر ي ي يد أأداي مجموع ي ي ية م ي ي ين الأدوار وبغي ي ي ية حتقة ي ي يق حزم ي ي ية م ي ي ين 

ليه أ يذه ادلراس ية م ين خ يالل اخلو ية املؤلف ية م ين الأأداف ثالث ية حم ياور تض يمن احمل يور الأول ،وأذا ما تورقت ا 

 ال ي يرديأ دواندل ور الا ي ياين مض ي يامني س ياس ي ية،يف د ي يني انق ي ي  احمل ي ي ال   ي يار املهن  ي يص واملف ي ياأنص والنظ ي ير  لدلراس ي ية

 .،ومكحور أأخري تأأثريات السلوك اخلاريج لأمرياك عىل بنةة النظام العاملص تورمب اخلاريةة

 .ال  ار املهن ص واملفاأنص والنظر  لدلراسة:احملور الأول 

 :ال  ار املهن ص-أأول

 :املنلكة البحاية- 1

حف يامت  مجموعة من الرس يادل لتوا يات وأأأ يداف وأأدوار الود يدات ادلولي ية ملا تانت الس ياسة اخلاريةة تعرب عىل  

يكون لها تأأثريات عىل جمرايت الأد يداث ع يىل الس يادة العاملي ية ،وت يودل ردود أأفع يال حةاله يا س يواي ابل   يا  أأو 

غ يري السلب حةال تكل الرسادل ،بعد تويل قادي جدد لاكفة الوددات ادلولية ،حفامت سيتغري توجه أ يذه الأخ يريي 

أأن درجة أذا التحول ختتلف من يزيئ ونس يب ا ىل جذر  ورادياكيل ومن أ يذا املنو يق تو يرو أ يذه ادلراس ية 

 بتغري قادهتا؟ للولايت املتحدي الامريكةة ما يه انعاكسات تغري السلوك اخلاريج :املنلكة البحاية الآتية 

    :    ويتفرع عىل أذه املنلكة البحاية التساؤلت الفرعية الواردي

 بتغري قادهتا؟ للولايت املتحدي الأمريكةةما يه درجة التغري يف الس ياسة اخلاريةة -

 اخلاريج عىل بنةة النظام ادلويل؟ الولايت املتحدي الأمريكةةما يه نتاجئ التحولت اجلذرية يف  سلوك -

 :جمالت ادلراسة-2

الت تق يع يف ق ياري أأم يرياك الن ياملية وحتت يل مس يادة ة الولايت املتحدي الأمريكةة تنمل أذه ادلراس:اجملال املاكين

و يامل عن يد الو يرف ° 22،ومتتد من درجة الع ير   مع البحريات العظمى 2مك 902939كبريي مهنا مبسادة تقدر ب ي
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° 129غ يراب و° 06و يامل ،متت يد أأيض يا ب يني طو يص   يول ° 99اجلنويب لن به يزيري فلوريدا حىت درجة العر  

غراب
1
،وحيدأا من اجلهة الغربية احمليط الهاد  ،ومن اجلهة الرشقةة احمليط الأ ليس ،أأما وامل كندا ،يف د يني   

مك/ن 02مليون نسمة بكثافة  229.0حي دأا من اجلهة اجلنوبية املكس يك ،ويبلغ عدد ساكّبا حنو 
2
 

2
 

رداس ية  ال يرديأ الأم يرييك دواندل تورم يب تس يميف ال   يار الزم ياين  اي  من يمل بداي ية  تنحرص ي: اجملال الزماين

ىل غاية كتابة أذه ادلراسة م 2316جانفص  23 يف البيت الأبيض  .ا 

يتعل يق مبصرج يات العملي ية الانتةابي ية ال يت ي يرت يف ال يولايت املتح يدي الأمريكة ية وال يربانم   : اجملال املوضوعص

ومس ي تقبل ، الوبيع ية البنةوي ية للنس يق الع ياملص املقدم من قبل املرحش امجلهور  وانعاكس يات أ يذه اجرج يات ع يىل

 .العالقات الأمريكةة مع دول العامل طروصا مع احللفاي الأمأ

 :فرضيات ادلراسة-0

ع ين املح يو الع ياملص لك يام نق ي  ت يأأثري س يلوكها  ال يولايت املتح يدي الأمريكة يةلك يام زادت انعزالي ية :الفرضية الأوىل 

  .اخلاريج

لك يام زاد البح يث ع ين دور يف  يف ال يولايت املتح يدي الأمريكة ية تأأثريات البيئة ادلاخليةلكام زادت :الفرضية الاانية

 .الفضاي اخلاريج

 :م،اجه ادلراسة-9

دراس ية   بغية الاملام باكفة املتغريات املتحمكة يف السلوك الأمرييك اخلاريج ،حةث تعد م يهن:مهن  دارسة احلاةل

احلاةل مالمئ لها من خالل رصد تافة العوامل واملتغريات املؤثري يف بلوري س يلوك خ ياريج دليف ص ينّاع الس ياس ية 

 .اخلاريةة يف الولايت املتحدي الأمريكةة

 :ال  ار النظر  لدلراسة-2

ة م ين الألفة ية الأخ يريي تمتزي الس ياسة اخلاريةة ابلتعقةد والتنابك يف ظل متغريات العوملة الت وهدأا العامل بداي ي

من القرن العرشين ولهذا تان لزاما عىل أأية دارسة الاملام وتافة املتغ يريات الس ياددي يف الس يادة ادلولي ية ،وقر يد 

تتبع مسارات ادلراسة وبغية ال جابة عىل املنلكة البحاية واطتبار الفرضيات املروغة اعمتد ادلراسة عىل مقارب ية 

 . تغريات وامةل وجامعة لب املتغريات املتحمكة يف الس ياسة اخلاريةة الأمريكةةمتعددي املس توايت ومتعددي امل 

 

                                                           
.01:21:،عىل الساعة  23/30/2316:،اترخي الا الع   https://ar.wikipedia.org/wiki : ويكةبيداي ،من املوقع املوسوعة احلري  -  

1
 

.10:00:،عىل الساعة  23/30/2316:،اترخي الا الع   www.mawdoo3.com ،من "أأين تقع الولايت املتحدي الأمريكةة"كفاية العباد  ،-

:املوقع
2
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    .ريةةمضامني س ياسة الرديأ دواندل تورمب اخلا:احملور الااين

مل أأ  رديأ  لمةل من الأأداف املسوري والس ياسات املتن،اي تت،وع بني ادلاخلي ية  للولايت املتحدي الأمريكةة  

مهنا واخلاريةة خالل عهدته الرداس ية ،وتست،د خمرجات السلوك اخلاريج ع يىل مجموع ية م ين ال م ياكانت وامل يوارد 

ن ا عل ين ،وم، يذ أأ ولمةل القةود تأأخذ يف احلس بان تأأثريات البيئتني ادلاخلية اخلاريةة لتحقةق مجموعة م ين الأأداف

ىل البيت الأبيض توال يت ردود الأفع يال حة يال  بيع ية مجل ي  امجله يور  دواندل ترام يب  عن امس الوافد اجلديد ا 

،ومضامني برانجمه سواي يف ادلاخل الأمرييك أأو خارجه ومن أأبرزأا اخلووط الرديسة لسلوك ال يولايت املتح يدي 

الت هلت ثنادية  من العوامل الاابت ية والأط يريف املتغ يريي ع ين س يلوك  الأمريكةة اخلاريج حتت قةادي أذا الأخري

:سابقه الآيت
1
 

احةاي الزنعة القومةة ومت ي يد ادلوةل القومة ية كوّب يا احمل يرك الأس يا  يف س ياس ي ته اخلارية ية ع يىل حس يا  الزنع ية -

  . العاملية ،وايالي الأمهية البالغة للمرا  القومةة

ىل  تنىن ترامب- سلوك داد حةال احللفاي الأوروبيني طروصا يف جمايل الأمن وتوفري امل يوارد الواقوي ية ،ودع يى ا 

،ع يىل  ع يرب الانف ياق الكب يري لل يولايت املتح يدي الأمريكة ية  ص صفحة الركو  ابجملان يف القا ري الأم،ية الأمريكةة

س ي يرتاتي ية س ي يلفه أأوابم ي يا اي  دا الرش ي يتاي الأوروبي ي يني  هتدي ي يدات التوس ي يع ال ي يروو وت ي يأأمني ف ي يخي   ي ي  عك ي يأ ا 

 .الغاز الرصر بدل من الاعامتد عىل روس يا عرب توفري تك،ولويةا  زاحتياجاهتم من الغا

ىل التقار  الأمرييك ال يروو ولس ي خي يف مل يف حمارب ية تنظ يةل ادلوةل ال س يالمةة واملل يف الس يور  ع يىل - دعى ا 

ىل  العداي النديد وفر  عقوابت عىل روس يا من ي يراي عكأ سلوك أأوابما اي  أأوصل العالقة بني البدلين ا 

 .الأزمة الأوكرانية

سلوكه حةال م،وقة الرشق الأوسط عىل احملافظة عىل احللف ياي التقلي يديني وع يىل رأأس يهم ا لادي يل  وبىن ترامب-

يران ،وأأعلن عن رفضه للتسوية الفلسوينةة ال لاديلية وقّرر نق يل س يفاري ال يولايت  ودول اخللي  عىل حسا  ا 

ىل ا لاديل  .املتحدي الأمريكةة ا 

ة و يّدد ع يىل الر يوري القض ياي علهي يا خبح يعة خب يالف موق يف وخبروص تواات حةال تنظ يةل ادلوةل ال س يالمة-

أأوابم يا اي  تن يىن طو ية متوس يوة امل ي يديف للقض ياي علهي يا،كام أأن موقف يه م ي ين ال س يالم الس ي ياو يتس يم ابلر ي يالبة 

والتندد وال دانة لاكفة تيارات ال س يالم الس ي ياو ،ع يىل عك يأ س يلفه ال يت ف يّرق ب يني التي يار املعت يدل والتي يار 

 .املتورف

                                                           
.30،ص  2310،القاأري ، وال سرتاتي ية،املعهد املرص  لدلراسات الس ياس ية "تواات الس ياسة اخلاريةة عند دواندل ترامب"،ميين سلخين-
1
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وص الت يدخالت العس يكرية يف ب يؤر ال يزناع فه يو يرفض يها متام يا ورأأيف أأن ي يرتكهم يتح ياربون  دون حتم يل أأما خبر-

تاكليف التدخل ،ولس خي موقفه من امللف السور  اي  فّض يل بق ياي خبن يار الأس يد ع يىل الف يوت ال يت تعق يب 

لأن يه   يدم س ياس ية  رحةب ، املا أأنه حيار  تنظ يةل ادلوةل ال س يالمةة ،ك يام رح يب ابلت يدخل ال يروو يف س يوراي

  . الولايت املتحدي الأمريكةة يف املنوقة

مريكة ية ظل يت يف د يال ياعي ية ب يني فك يري الع يزةل وعند تتبع مسارات الس ياسة اخلاريةة لل يولايت املتح يدي الأ 

وم ين خ يالل الترص يحيات . مقابل التدخل وفكري الفرد  مقابل العمل امجلاعص ،وفكري الأخالقة ية مقاب يل الواقعي ية

:ية بدت مجموعة من املبادئ واملنولقات الرديس ية للسلوك اخلاريج لرتامب  أأبرزأاالرس 
1
    

مبدأأ أأمرياك أأول أأ  رضوري السعص لتحقةق املر يا  الأمريكة ية كه يدف أأس يى مبع يىن علهي يا أأن ل ت يؤمن مر يا  -

 .غريأا وتتحمل أأعباي امحلاية أأو ادلفاع اجملاين

عىل تواات أأحصا  مبدأأ العزةل يف الس ياسة اخلاريةة اي  تعد أأد يد أأ  الرتائ يز ال يت  مست،د م،ولق ترامب-

ىل أأن أأمرياك ليأ علهيا د يل من ياغ غريأ يا تأأكي يدا م، يه قامت علهيا الولايت املتحدي الأمريكةة  ،حةث يذأب ا 

 . ص صفحة احلديث عن العاملية وتغليب الزنعة القومةة

 يف الوددات ادلولية الأط يريف م يا مل هت يدد املر يا  القومة ية الأمريكة ية ،غ يري أأن يه استبعاد فكري التدخل ال نساين-

ست تكل املرا  ذا م   .وّدد عىل رضوري التدخل الانفراد  ا 

ىل ال يولايت - التأأكيد أأن أأمرياك للأمريكةني يف توجه م،ه ضد اله ري عرب الس يعص للتقلي يل م ين مع يدلت اله  يري ا 

ىل م،ع املكس يكةني واملسلمني من دطول الأرايض الأمريكةةاملتحدي الامريكةة ،ووصل به ا  .لأمر ا 

وابلت ي يايل تنن ي يين س ي يلوتات ال ي يولايت املتح ي يدي الأمريكة ي ية ع ي يىل مر ي يلحة ادلوةل القومة ي ية وبنظ ي يري انعزالي ي ية بعي ي يدا ع ي ين 

 .  العوا ف والقضااي ال نسانية

  .ملصتأأثريات السلوك اخلاريج لأمرياك عىل بنةة النظام العا:احملور الاالث 

اخلاريج سوف ين ر عهنا ح يامت لم يةل م ين الت يأأثريات بعد اس تعرا  مضامني سلوك الولايت املتحدي الأمريكةة 

والتداعيات عىل بنةة النظام العاملص وتأأذن مبيالد متغريات جديدي عىل السادة العاملية والت س تقس يمها ادلراس ية 

ىل  :ا 

 

 

 

                                                           
1
  .39،ص مريع سابق سلخيين ميين- 
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 :تداعيات عىل مس تويف أأورواب-1 

ع يالن ف يوز  لقد ايمتع جل املراقبني لالنتةاابت الأمريكةة بفوز املرةة ادلميقرا ية أيالر  لكينتون ،ولكن بعد ا 

املرحش امجلهور  دواندل ترامب اأزت العامل عىل دو  أذا اخل يرب وتوال يت ردود الأفع يال حة يال مس ي تقبل اله ييب 

 .البنةو  للعامل

وربي ي يني وع ي يىل رأأس ي يهم أأملاني ي يا وفرنس ي يا ،فأأملاني ي يا ال ي يت ع ي يرّبت ع ي يرب وتان ي يت أأوىل أ ي يذه الترص ي يحيات م ي ين احللف ي ياي الأ 

ع يرّبت دبلوماسيهتا عن غضهبا النديد من سلوك ترامب حةال أأورواب،حةث رفضت ب يرلني هتنة ية ترام يب ،ك يام 

م ين ترص يحيات أ يذا الأخ يري خ يالل هلت يه غض يهبا وزيري ادلفاع الأملانية عن ص يدمهتا الكب يريي بع يد ف يوز ترام يب و 

ىل د يد كب يري ع يىل موق يف الاحت ياد الأورويب مل يا متلك يه أأملاني يا م ين نف يو  الانتةابية س ي ياو  ذ،وأذا املوقف ي عرّب ا 

.واقتراد  عىل الاحتاد الأورويب
1
  

ىل اس يت،فار الاحت ياد  -فرنس يا-الأورويب املؤثري يف ص ينع الق يرار الأورويب أأما اثين دوةل يف الاحتاد    فق يد دع يت ا 

ىل روس يا لمتددأا يف أأورواب،وتوحة يد  الأورويب ضد س ياسات ترامب عواي ال واري ا  اخلاريةة الت تعترب مباابة ا 

آلي يات ض يد أ يذا الس يلوك اي  من يب بداي ية مل يردةل غامض ية لس يب وص يف ال يرديأ الفرنيس ي  اجلهود لبل يوري أ

فرانسوا أولند
2
 . 

ل يولايت رفض حتم يل امن اته رأأيف ترامب ع يىل دول الاحت ياد الأورويب حتّم يل تاكلي يف ادلف ياع بنفس يها فه يو ي ي

ىل  املتحدي الأمريكةة احلرة نف ياق الأورويب فة يه ا  الكبريي من مزيانية دلف وامل الأ ليس الت ل يتعديف جحم ال 

م يا رف يع جح يم الانف ياق  دوةل مضافة لها الولايت املتحدي الأمريكةة ،وأو ما أّدد ب يه ترام يب 22من أأصل  2% ا 

العسكر  يف دلف الناتو من قبل الأوروبيني أأو الانسحا  م،ه
3
. 

ىل تعزي يز التق يار  الأم يرييك ال يروو والتعام يل معه يا م ين  أأما يف مس تقبل العالقات الأمريكةة الروس ية ف، ياديف ا 

نس يق م يع روس ي يا م،ولق ويود خالفات ميكن دلها ول من م،وق العداي ،ولكن من موقع القوي ،ورأأيف أأن الت 

س يوراي ف ياعترب أأن يه يتواف يق واملر يا  الأمريكة ية حيقق العديد من املاكسب ،أأما خبر يوص الت يدخل ال يروو يف 

وعىل رأأسها حماربة ال رأا  الت تنب أأدد أأولوايت الس ياس ية اخلاريةة الأمريكةة ،أأما يف أأوكراني يا فأأو يار ا ىل 

.رضوري حتمل أأورواب ذكل وعىل رأأسها أأملانيا
4
   

                                                           
 http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?ID=5424 مس تقبل العالقات الأوروبية الأمريكةة بعد "محمد الأمني مقراو  الوغلييس ،-

: ،من املوقع"فوز ترامب
1
  

.13:32:،عىل الساعة 22/31/2316:اترخي الا الع  

.نفأ املريع-
2
  

 2310ما   21املعهد املرص  لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتي ية،تقرير موقف ،،"تواات الس ياسة اخلاريةة عند دواندل ترامب"ميين سلخين ،-

.39 ،ص
3
  

.32نفأ املريع ،ص  -
4
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أأمام أذا السلوك الأمرييك حةال أأورواب وّدد الأوروبيني بقةادي أأملانيا وفرنسا ع يىل رضوري الاحت ياد ض يد اخلو ير 

أآلف م ي ي ين  13م ي ي ين اي  ت ي ي يورط يف ياع دم ي ي يو  داخ ي ي يل الق ي ي ياري الأوروبي ي ي ية ال ي ي يت خلّف ي ي يت أأك ي ي يرث ال ي ي يروو 

،ادلا الروو للن يني املتو يرف وحم ياوةل اغ يراق أأورواب ابلاليئ يني الس يوريني ،حة يث ا هتم يت بزعزع ية الأوكرانيني

اس تقرار  وأأمن أأورواب رمغ تنين ال حتاد الأورويب سلسةل من العق يوابت الاقتر يادية واملالي ية والس ياس ي ية  ض يد 

ملي ي يار ي ي يورو 23روس ي ي يا رمغ حتّم ي يل الاحت ي ياد الأورويب طس ي يائر س ي ي نوية جت ي ياوزت 
1
 أ ي يذا ح ي ي ّى ع ي يىل الاحت ي ياد غ. 

 .الأورويب الاعامتد عىل نفسها يف ظل التقار  الأمرييك الروو

 :تداعيات عىل مس تويف الرشق الأوسط-2

 خلّف عهديت الرديأ أأوابما العديد من امللفات العالقة يف أأي،دي الس ياس ية اخلارية ية الأمريكة ية لل يرديأ ترام يب

يف م،وقة الرشق الأوسط اي   لأ عىل فوأة برتان ،بلور أذا الأخري مجموع ية م ين التر يورات حة يال لم يةل 

ملها يف   :امللفات العالقة وُن 

 :يف احلاةل الرصاعية والفوت اجلارية يف م،وقة الرشق الأوسط دور الفاعل الأمرييك/ أأ 

،غ يري ح ير  اخلل يي  الااني ية  ذالرشق الأوسط م،ظلت دول اخللي  تنب أأدد الرشتاي الأساس يني يف م،وقة 

يران والتوقةع عىل اتف ياق معه يا ح يول برانجمه يا الن يوو  ،ومس ياندي أ يذه الأخ يريي بع يض  أأن س ياسة أأوابما حةال ا 

امجلاعات املسلحة يف املنوقة عىل غرار احل يوثيني يف ال ينن ،والت يدخل يف احل ير  الس يورية ،والع يراق ودّل ياع 

يران من اة وبعض الفواعل املسلحة التابعة له يا ع يىل بني غ من دول اخللي   بقةادي اململكة العربية السعودية وا 

قلني ية ،وابلري يوع ا ىل طو ياابت ترام يب  ىل د يد احل ير  ال  سين يهد الس يلوك غرار حر  هللا يف لبن يان وص يل ا 

عادي ترتيب لرا  التنس يق مع الأنظم ية العربي ية وع يىل رأأ  س يها اململك ية الس يعودية الأمرييك حةال املنوقة حتول وا 

يران عىل حسا  ا 
2
.    

ىل الر يفر يف  ي يران ا  كام ّيو ترامب يف العديد من اخلواابت خ يالل هلت يه الانتةابي ية ابلع يودي ابلعالق يات م يع ا 

يران ىل التفاق حول الربانم  النوو  وادلول الست ،كام يؤيد اله وم ال لادييل الأداد  عىل ا  واري م،ه ا  ا 
3
.   

يران بدأأأا من احلد م ين س يلوتات  وقد دّدد الوافد اجلديد عىل البيت الأبيض يف ثالث نقاط يف سلوكه حةال ا 

يران املهددي لس تقرار م،وق ية الرش يق الأوس يط والمت يدد فة يه ،ع يىل غ يرار دا امجلاع يات ال يت ير يفها ابل رأابي ية  ا 

ص يفه ابل ياكرو وهي يدد املر يا  القومة ية ،ادخال تعديالت يوأرية يف التف ياق الن يوو  وو...كحز  هللا وحام 

                                                           
.محمد الأمني مقراو  الوغلييس ،مريع سابق-
1
  

2
،دائري البحث العلمص وادلراسات "م،وقة الرشق الأوسط بعد فوز ترامب  الأمريكةة جتاهأأبرز مالمح الس ياسة اخلاريةة "م،رور أأو كرمي ،-

.11 ص،وددي حتليل النأأن ادلويل،مركز رؤية لدلراسات والألاث،   

20/31/2316:،اترخي الا الع  http://www.aljazeera.net/programs/fromwashington -" كيف س تكون الس ياسة اخلاريةة

:،من املوقع "الأمريكةة بعد أأوابما 
 3
 

.21:32:عىل الساعة   
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يراني ي ية العاملي ي ية ح ي يىت تس ي ي تويع . الأمريكة ي ية ،وهئتا  ي يا وع ي يىل رأأس ي يهم ا لادي ي يل تفكة ي يك الن ي ي بكة الاطوبو ي ي ية ال 

الولايت املتحدي الأمريكةة التحمك فهيا
1
. 

يراين من قبل ترامب ل بد أأنه تعرتضه العديد م ين املواق يف لل فواع يل الك يربيف يف ظل أذا املوقف من الفاعل ال 

عىل غرار فرنسا وأأملانيا والرني وروس يا الت تنّدد عىل رضوري احملافظة عىل التفاق ،واي  قد تن يعل ح يراب 

 .يف م،وقة الرشق الأوسط يف دال املسا  به

وتأأيت املعضةل العراقةة يف املراتب الأوىل مضن الاسرتاتي ية الأمريكةة يف املنوقة طروص يا الاح يتالل الأم يرييك 

،حةث وقّعت ال دارات الأمريكةة السابقة اتفاقةات اسرتاتي ية مع العراق ،غري أأن  ترصحيات ترامب خ يالل هل 

هلته الانتةابية ّهل الرديأ الأس بق ي يور  ب يوالا الاب ين موج ية الف يوت ال يت س يادت يف الع يراق بع يد غ يزو 

هنم بأأنفسهم ،ولو اس ي تواع ترام يب ،حةث وّدد عىل رضوري فسح احملال للعراقةني حتقةق أأم  2330العراق عام 

قلنية  يعترب ُنادا اسرتاتي يا حيقق العدي يد م ين املاكس يب حتقةق ذكل يف العراق مضن التعقةدات والتناباكت ال 

واملرا  للولايت املتحدي الأمريكةة
2
.  

ترامب ذات يه ب يني أذه الرؤية اجلديدي لرتامب حةال بالد الرافدين تبقى منوهبا التناقض نظرا لتناقض ترصحيات 

نف ياق ع يىل مر يا  ابيق الود يدات ادلولي ية ع يىل حس يا  املر يا   عدم اس تعداد الولايت املتح يدي الأمريكة ية لال 

الأمريكةة والسعص حلل الأزمات الت تانت ال داري السابقة سنبا يف تفامقه يا وع يىل رأأس يها الس ياس ية  غ يري احلازم ية 

ي يران والس يعودية يف حماربة داع  ،وبني ت يأأثريات العدي يد م ين الفو  اع يل احمللي ية وت يداخل مر ياحلها وع يىل رأأس يها ا 

 . وتركيا

ىل ما س بق  الساط،ة يف م،وقة الرشق الأوس يط ال يت اخت يذت م ين   امللف النين اي  ي عد من امللفاتي ضاف ا 

قلنية طروصا بعد تنب التحالف ادلويل حت يت قة يادي اململك ية العربي ية الس يعودية ادلا  ية  النن مسادة حلر  ا 

ي ي يران ويامع ي ية عب ي يد هللا حلكوم ي ية عب ي يد اله ي ياد  ال ي يت تر ي يفها ابلرش ي يعية  ض ي يد يامع ي ية احل ي يوثيني املدعوم ي ي ة م ي ين ا 

،حةث ذأب دواندل ترامب عىل جتنب الاخنراط يف الرصاع النين كونه ل هيدد املر يا  الأمريكة ية وأأمهن يا صا 

تنظ يةل القاع يدي وداع ي  وتق يدمي  القويم ،رمغ تنديده عىل اس مترار الغارات لوائرات بدون  ي يار ض يد أأأ يداف

الاس ناد لقوات التحالف
3

   . 

                                                           
.12سلخين ميين،مريع سابق ،ص -
1
  

.21:12:،عىل الساعة  22/31/2316:،اترخي ال  الع   http://www.alarabiya.net ما يه س ياسة ترامب يف "مرأون عبد اجلليل ،-

: ،من املوقع "العراق
 2
  

http://www.eremnews.com/news/arab-word/yemen/603996 22/31/2316:،اترخي ال  الع   كيف يريف الرديأ ترامب يف "-

رم نيور ،من املوقع "النن : ،ا 
 3
  

.21:03:عىل الساعة   
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غري أأن است،اد ترامب يف س ياس ته حةال م،وقة الرشق الأوسط عىل الفواع يل القدمي ية وع يىل رأأس يها الس يعودية 

،وابلت ي يايل تك ي يون موقفه ي يا أأق ي ير  للموق ي يف  م ي ين و ي يأأنه ت ي يريةح الكف ي ية لر ي يا   أ ي يذه الأخ ي يريي ض ي يد يامع ي ية احل ي يوثيني

 . السعود  حةال الأزمة الننية

 :ال لاديلية-العالقات الأمريكةة املرصية والفلسوينةة - 

أذه الأخ يريي ،نظ يرا مل يا ولكت مرص دوةل احملور يف الرشق الأوسط يف احلساابت صناع القرار الأمرييك حةال 

وماو يف احمليط العريب ،غري أأن العالقات بني مرص ي وال يولايت حتوزه مرص من مرادر ادلور الس ياو وادلبل

داري أأوابما اتسمت ابلفتور بعد الآليات الت اعمتدأا اجمللأ الأعىل للقوات املسلحة يف تعا ص  املتحدي يف ظل ا 

م مع الرديأ السابق محمد مرو ويامعة ال طوان املسلمني ،غري أأن ترصحيات ترام يب املعادي ية حل يرتات ال س يال

الس ياو ،واعتبار السييس هئياك  لأمرياك يف ماكحفة ال رأا  ،وتفضيل احلاكم احلاليني عىل الفوت احلاص يةل 

خبسنب س ياسة أأوابما
1
. 

داري ترام يب تع يول ع يىل مرص ي للض يغط ع يىل  ونظرا لدلور املرص  يف القضية الفلسوينةة والعالقة مع ا لاديل فا 

ىل تنكةل حتالف ثالو تضم غ من ا لاديل السعودية ومرص السلوة الفلسوينةة لرا  ا لاديل وتسعى  .ا 

يف دني ان ا لاديل تأأخذ حرة الأسد يف عالقات ال داري الأمريكةة اجلديدي من خالل تأأكيد ترامب ع يىل نق يل 

ع يدام أأي ية تس يوية س ياس ي ي ىل الق يد  وا  ة لقة يام دوةل فلس يوني مض ين د يدود سفاري الولايت املتحدي الأمريكة ية ا 

،كام وّدد دواندل ترامب عىل امليض قدما من أأجل سالم عادل ودامئ بني الو يرفني ،يف د يني رأأت ا لادي يل 06

ع يدم اارس ي ته أأي ية ض يغو ات أأن فوز ترامب ابلرداسة يعد ّباية لفكري ادلوةل الفلسوينةة ،بعد تأأكيد أذا الأخري 

د الفلس يوينيني ع يىل عواق يب  نق يل عىل ا لاديل للميض يف التس يوية الس ياس ي ية م يع الفلس يوينيني،يف د يني أأك ي

ىل الق يد  ،وذك يروا يف أ يذا الر يدد العدي يد م ين الوع يود ال يت أأ سفاري الولايت املتحدي الأمريكةة من تل  بيب ا 

املتحدي الأمريكةة الولايتأأ لقها رؤساي 
2

  .  

ماكني ي ة تفك يك الس يلوة غري أأن نق  اخلربي لرتامب عىل الر يعيد ادلويل ي بق يص تاف ية اخلي يارات مفتود ية مب يا فهي يا ا 

الفلس ي يوينةة طروص ي يا بع ي يد ع ي يدم ج ي يدويف وجدي ي ية د ي يل ادلولت ي يني ،وع ي يىل الس ي يلوة الفلس ي يوينةة تفعي ي يل اخلي ي يارات 

ادلبلوماس ي ي ية للض ي يغط ع ي يىل ا لادي ي يل لف ي يتح ي ي يوةل جدي ي يدي م ي ين النض ي يال الفلس ي يويين طروص ي يا م ي يع دول الاحت ي ياد 

الأورويب وروس يا
3
. 

                                                           
: الرينةة ،من املوقع  وتاةل ونةصو،"تواات جديدي لال داري الأمريكةة بعد فوز ترامب جتاه الرشق الأوسط"بكري مىن ،-
1
 

.21:00:،عىل الساعة   http://arabic.news.cn/201 3/6 1/09/c_135817942.htm 
2
:،يريدي احلياي اللندنية ،من املوقع "احتفالت النني مفاجأأي ثقةةل تنوم  عىل :ا لاديل تعترب ترصحي ترامب عن السالم "تلحمص أأسعد ،-   

.13:90:،عىل الساعة  29/31/2316:ال  الع  ،اترخي  http://www.alhayat.com/Articles/18510914 
http://carnegieendowment.org/sada/65105 29/31/2316:،اترخي الا الع   ،أأوراق "ترامب والقضية الفلسوينةة "يرابعة محمود ،-

: تارينغص ،من املوقع 
 3
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اخلاريةة الأمريكةة حةال ال لاديليني والفلسوينيني ت يودل مواق يف متباين ية ازوج ية ابخل يوف  غ أذه السلوتات

الن ي يديد والتف ي ياؤل حة ي يث رأأيف الن ي يني ال لاد ي يييل يف ترام ي يب دليف ي يا أام ي يا يف ظ ي يل الأي، ي يدي ال ي يت حيمله ي يا املؤي ي يدي 

ب الانعزالي ية والواقعي ية لالستةوان واملناأض حلل ادلولتني،غري الأوساط النينةة تكل تتصوف من س ياسة ترام

عادي النظ ير يف ادلا الهاد يل وغ يري املرش يوط اي  تقدم يه ال يولايت املتح يدي الأمريكة ية  طروصا بعد تعبريه عن ا 

ل أأنه يبقى طةارا مستبعدا ل لاديل ا 
1

   . 

       :تداعيات عىل مس تويف اجلوار الأمرييك-0

 اعتربأ يا ل حتم يل أأ  معو يى ا   يايب لل يولايت املتح يدي كام وّدد ترامب عىل الغ ياي اتفاقة يات التب يادل احل ير ال يت

.الأمريكةة ،وكام تعهد ابختاذ طووات وقادية وحر  جتارية ضد غ من الرني والياابن واملكس يك
2
  

كام وّدد عىل الأمن العام وأأمن احلدود الأمريكةة ،وتنديد التوبيق الرارم لقوانني اله ري ،واخت ياذ ت يدابري ض يد 

ىل بن ياي ج يدار ع يازل ع يىل د يدودأا م يع  ترام يب دع يىمدن امللج يأأ ال يت ت يؤو  امله يايرين غ يري الرش يعيني ،ك يام  ا 

ت اجلرمي ية وهتري يب اج يدرات وتبل يغ ل يبالد م ين ت يدفق اله  يري غ يري الرش يعية وعر يااباملكس يك من أأجل حامية ا

ىل  12لكم بتلكفة تبلغ من  0233احلدود املكس يكةة الأمريكةة   مليار دولر 12ا 
3
. 

 :اس تنتاجات

صدمة للعديد من املراقبني للنأأن الأم يرييك وح يامت س يوف تك يون توا يات  اا س بق وب تويل الرديأ ترامب

يف الس ياسة اخلاريةة صدمة لبنةة النظام العاملص وحىت اس تقراره واس متراريته يف مبدأأ أأمرياك أأول اا ق يد من يب 

ي يودله  ا يا ق يد يفس يح اجمل يال أأم يام فواع يل أأط يريف قر يد مل يا الف يرا  اي  ترايع دلور الولايت املتح يدي الك يوين

 .انسحا  الولايت املتحدي من العديد من القضااي الهامة يف العامل اا قد يزيد من داةل عدم الاس تقرار

وتا جابة للمنلكة البحاي ية حقةق ية تن يب التح يول يف الس ياس ية اخلارية ية الأمريكة ية نقو ية انعو ياف مل يا تمتت يع ب يه 

ص ،اا ق يد من يب م يةالد العدي يد م ين الرص ياعات ح يول الولايت املتحدي الأمريكةة من تأأثري يف صنع القرار العامل

 . المتوقع  بعد س ياسة كف اليد الت حتاول أأمرياك ابهتااا

                                                                                                                                                    
.11:30:عىل الساعة   

http://carnegieendowment.org 22/31/2316:،اترخي الا الع   ،أأوراق "اس مترار الوضع القامئ يف ا لاديل "لهييص بن ووريت ،- 

:تارينغص ،من املوقع 
1
  

.19:30:عىل الساعة   

:       ،اترخي الا الع hptt//aawsat.com/home/article ذا وصل للبيض الأبيض... اخلاريةة س ياسة ترامب" الرشق ،"كيف س تكون ا 

:  الأوسط،من املوقع  -
2
  

.21:30:،عىل الساعة 22/31/2316  

.11:20:،عىل الساعة  23/30/2316:،اترخي الا الع    www.hespress.com   :،من املوقع "ترامب وسور املكس يك العظةل"محمد وكراد ،-
3
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ومن أأبرز أذه التداعيات تاليش أأو ضعف العالقة الرتابوية ب يني أأم يرياك ودلفا  يا نتةج ية دعوهت يا لتق يامس أأعب ياي 

    . الانفاق طروصا العسكر 

 :قامئة املرايع

.01:21:،عىل الساعة  23/30/2316:الا الع ،اترخي  https://ar.wikipedia.org/wiki املوسوعة  -

: احلري ويكةبيداي ،من املوقع    

،عىل 23/30/2316:،اترخي الا الع   www.mawdoo3.com أأين تقع الولايت "كفاية العباد  ،- 

:املوقع،من "املتحدي الأمريكةة  

   .10:00:الساعة 

،املعهد املرص  لدلراسات الس ياس ية "تواات الس ياسة اخلاريةة عند دواندل ترامب"سلخين ميين،-

.30ص    2310والاسرتاتي ية ،القاأري ،   

:،من املوقع "مس تقبل العالقات الأوروبية الأمريكةة بعد فوز ترامب"محمد الأمني مقراو  الوغلييس ،-   

http://www.albayan.co.uk/Article2 .13:32:،عىل الساعة 22/31/2316:اترخي الا الع،   

،املعهد املرص  لدلراسات الس ياس ية "تواات الس ياسة اخلاريةة عند دواندل ترامب"ميين سلخين ،-

.39،ص  2310ما   21والاسرتاتي ية،تقرير موقف ،   

ةة الأمريكةة جتاه  م،وقة الرشق الأوسط بعد فوز أأبرز مالمح الس ياسة اخلاري "م،رور أأو كرمي ،-

،دائري البحث العلمص وادلراسات ،وددي حتليل النأأن ادلويل،مركز رؤية لدلراسات والألاث،ص "ترامب

11.   

:اترخي الا الع،  http://www.aljazeera.net/programs -" كيف س تكون الس ياسة اخلاريةة

:،من املوقع "الأمريكةة بعد أأوابما 
 
 

.21:32:،عىل الساعة  20/31/2316  

: ،من املوقع "ما يه س ياسة ترامب يف العراق"مرأون عبد اجلليل ،-
 
 http://www.alarabiya.net 

:،اترخي الا الع 
 
 

.21:12:،عىل الساعة  22/31/2316  

http://www.mawdoo3.com/
http://www.alarabiya.net/
http://www.alarabiya.net/
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أأبرز مالمح الس ياسة اخلاريةة الأمريكةة جتاه  م،وقة الرشق الأوسط بعد فوز "م،رور أأو كرمي ،-

،دائري البحث العلمص وادلراسات ،وددي حتليل النأأن ادلويل،مركز رؤية لدلراسات والألاث،ص "ترامب

11.   

:،من املوقع "كيف س تكون الس ياسة اخلاريةة الأمريكةة بعد أأوابما "-
 
 

،عىل الساعة  20/31/2316:،اترخي الا الع  

:21:32. http://www.aljazeera.net/programs/fromwashington 

http://www.eremnews.com/news/arab-word/yemen كيف يريف الرديأ ترامب يف "-

رم نيور ،من املوقع "النن : ،ا 
 
 

.21:03:عىل الساعة  ، 22/31/2316:اترخي ال  الع   

داري الأمريكةة بعد فوز ترامب جتاه الرشق الأوسط"بكري مىن ،- ،وتاةل ونةصو الرينةة "تواات جديدي لال 

: ،من املوقع   

.21:00:،عىل الساعة   http://arabic.news.cn/201 3/6 1/09/c_135817942.htm 

 مفاجأأي ثقةةل تنوم  عىل احتفالت النني:ا لاديل تعترب ترصحي ترامب عن السالم "تلحمص أأسعد ،-

:،يريدي احلياي اللندنية ،من املوقع "  http://www.alhayat.com/Articles/18510914 اترخي،،

.13:90:،عىل الساعة  29/31/2316:ال  الع   

: ،أأوراق تارينغص ،من املوقع "ترامب والقضية الفلسوينةة "يرابعة محمود ،  
 
 

http://carnegieendowment.org/sada/65105 ،عىل الساعة  29/31/2316:،اترخي الا الع  

:11:30.  

 ،http://carnegieendowment.org ،أأوراق "اس مترار الوضع القامئ يف ا لاديل "لهييص بن ووريت ،- 

:تارينغص ،من املوقع    

  .19:30:عىل الساعة  22/31/2316:اترخي الا الع 

ذا وصل للبيض الأبيض... اخلاريةة س ياسة ترامب"-   :الرشق الأوسط،من املوقع ،"كيف س تكون ا 

 hptt//aawsat.com/home/article.21:30:،عىل الساعة  22/31/2316:،اترخي الا الع  

 ترام ي يب"محم ي يد و ي يكراد ،-www.hespress.com.11:20:،ع ي يىل الس ي ياعة  23/30/2316:،اترخي الا  ي يالع  

 :  ،من املوقع "وسور املكس يك العظةل

http://carnegieendowment.org/sada/65105

